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 זכות השתתפות במשחקים .1

אשר יקרא לשם הקיצור  ,המסונפת לאיגוד הכדוריד בישראל( ״קבוצה״: להלן)כל קבוצת כדוריד 

זכאית ליטול חלק במשחקים  ,או המשתייכת לאגודה המסונפת כחוק לאיגוד ,״האיגוד״

זאת בתנאי שתמלא אחר . המאורגנים ע״י האיגוד או במשחקים הנערכים בחסות האיגוד

 .ותקנון האיגוד, ההוראות הנוגעות להרשמת קבוצה כאמור להלן בתקנון זה

 

 רישום אגודות חדשות .2

הרוצה להתקבל . להלן ״האיגוד״, כהגדרתה בתקנון איגוד הכדוריד בישראל, אגודת ספורט .א

 :חייבת להגיש למזכירות האיגוד את המסמכים הבאים, כחברה באיגוד

בחתימתם של ב״כ אגודת הספורט בצירוף חותמת  ,טופס בקשה בנוסח שיוכן באיגוד .1

 ,התאגדותה החוקית, גודהפעילות הא, החתימה של האגודה ימורשישמות  ,האגודה

כתובתם  ,תפקידם ,אחת מהם/מספרי הזהות של כל אחד  ,רשימת חברי הנהלתה ,כתובתה

 .ופרטים נוספים כפי שידרשו

 .ספורטאים של רישום טפסי15 .2

וד שיוחזרו במקרה תשלום שנתי ואגרת רישום בסכום שיקבע מדי פעם על ידי הנהלת האיג .3

 של דחיית הבקשה

 .אגודת ספורט הרוצה להתקבל כחברה באיגוד תובא לדיון בפני הנהלת האיגודכל בקשה של  .ב

 יקול דעתה להחליט האם לקבל או לאהנהלת האיגוד רשאית על פי ש

 .לקבל אגודת ספורט כחברה באיגוד

 .החלטה בדבר דחיית הבקשה חייבת להיות מנומקת בכתב

באיגוד ניתן לערער בפני בית הדין על החלטת הנהלת האיגוד לא לקבל אגודת ספורט כחברה 

 .החלטתו בנדון תהא סופית ומחייבת את כל הצדדים. העליון של האיגוד

יום מהיום בו הודיעה הנהלת האיגוד בכתב  15הינו , כאמור לעיל, המועד להגשת ערעור

 .לאגודת הספורט הנוגעת בדבר על ההחלטה

 

 רישום קבוצות חדשות .3

למשחקים בתקופת  םלהירשחולפת במשחקי הליגה רשאית קבוצה אשר לא השתתפה בעונה ה .א

זאת בתנאי שתמלא  .להלן ״תקופת ההרשמה״, כפי שתקבע על ידי הנהלת האיגוד ,ההרשמה

טפסי הרשמה של השחקנים  10טופס הרשמה על כל פרטיו ותמציאו למזכירות האיגוד בצירוף 

 .ובצירוף דמי רישום כפי שיקבע מפעם לפעם על ידי הנהלת האיגוד

  .ב

הרשומים בה למקרים  כל קבוצה הנרשמת כקבוצה חדשה חייבת לבטח את הספורטאים .1

וזאת בסכומים הנקובים  1994 -התשנ״ה  ,(ביטוח)של תקנות הספורט  2המפורטים בסעיף 

 .מעת לעת וכפי שיעודכנו, לתקנות הנ״ל
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ל קבוצה הנרשמת למשחקי הליגה חייבת להצהיר על גבי טופס ההרשמה לליגה כי כ .2

 .דלעיל 1באחריותה לבטח את שחקניה כמתחייב מסעיף ב׳ 

 כמצויןכדי לשחרר את האגודה מחובתה , דלעיל( 2)אין באי המצאת תצהיר כאמור בס״ק ב׳  .3

 .או אחריות ביטוחית בעניינים אלה/או להטיל על האיגוד חובה ו/לעיל ו

כל קבוצה חייבת להמציא לאיגוד לפני תחילת משחקי הליגה אישור כי היא מבוטחת  .3

 בנוסח הקיים באיגוד  כמתחייב מס״ק ב׳

חייבת לדאוג שכל ספורטאיה יעברו בדיקות רפואיות , כקבוצה חדשה םלהירשקבוצה המבקשת  .ג

 .כתנאי להוצאת כרטיס שחקן( בדיקות רפואיות)בהתאם לתקנות הספורט 

 

 חידוש רישום קבוצות למשחקי הליגה .3

או קבוצה הזכאית להשתתף במשחקי  ,קבוצה אשר השתתפה במשחקי הליגה בעונה החולפת .א

בת למלא טופס הרשמה על כל פרטיו לפני כל עונת משחקים חיי, כאמור בתקנון זה, הליגה

 .שייקבע ע״י הנהלת האיגוד ויקרא להלן ״תקופת ההרשמה״ דבמוע. האיגודולהמציאו למזכירות 

על הקבוצה לציין את שמותיהם ודוגמת החתימות של באי כוחה בעת חידוש רישומה של  .ב

ועל כל מסמך רשמי אחר (שחרור)רק אלה יהיו רשאים לחתום על טופסי ההעברה  .הקבוצה

 .וחתימתם בצרוף חותמת האגודה תחייב את הקבוצה

חייבת האגודה לשלם מס , בד בבד עם המצאת טופס ההרשמה למזכירות האיגוד כאמור לעיל .ג

לא יאושר . שנתי ואגרת רישום לליגה בשיעור כפי שיקבע מפעם לפעם ע״י הנהלת האיגוד

 .י ואגרת הרישום כאמור לעילרישום קבוצה ללא תשלום המס השנת

או הסדירה את חובותיה הכספיים /קבוצה שלא סילקה ו/ לא תאושר הרשמה של אגודה  .ד

 .מהעונה הקודמת לאיגוד

לכל קבוצה אשר השתתפה במשחקי מייל / הבפקסימילימזכירות האיגוד תשלח מכתב תזכורת  .ה

 10על מתן אורכה בת  העונה החולפת ואשר לא חידשה רישומה בתקופת ההרשמה ותודיע לה

 .ימים לחידוש רישומה

כאמור לעיל בס״ק ה׳ ולא חידשה את  מייל/ הבפקסימיליקבוצה אשר אליה נשלחה הודעה  .ו

 .לא תוכל להשתתף במשחקי הליגה, הימים הנוספים 10רישומה תוך 

הספורטאים הרשומים  כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה חייבת לבטח את .1

וזאת בסכומים  1994-התשנ״ה ( ביטוח)של תקנות הספורט  2בה למקרים המפורטים בסעיף 

ולהצהיר על גבי טופס רישום  כפי שיעודכנו מעת לעת, לתקנות הנ״ל 3הנקובים בסעיף 

הקבוצה כי היא אחראית לבטח את הספורטאים הרשומים בה בהתאם לקבוע בחוק 

 .הספורט ובתקנותיו

אין באי המצאת התצהיר כאמור בס״ק ז׳ דלעיל כדי לשחרר את האגודה מחובתה לאחריות  .2

 .אלו םבענייני ביטוחית

כל קבוצה חייבת להמציא לאיגוד לפני תחילת משחקי הליגה אישור כי היא מבוטחת . .3

 כמתחייב מס״ק ב
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 ,כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה חייבת להמציא לאיגוד טפסי הצהרה .ז

 -בדיקות רפואיות התשנ״ו )המאשרים ביצוע הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנות הספורט 

 .זהו תנאי להוצאת כרטיס שחקן. בנוסח שייקבע ע״י האיגוד 1988

אשר תודיע במכתב לאיגוד על אי רצונה לשחק בליגה אליה  ,קבוצה שהעפילה לליגה גבוהה .ח

זכאית להיות  ההייתתוצא מאותה ליגה ותשובץ בליגה אחת נמוכה מהליגה בה  ,העפילה

 .במקומה תשובץ היורדת הבכירה בדירוג .משובצת

או /חייבת בעת רישומה ו ,(נשים / גברים  הליגה הבכירה) העל תלליג םלהירשקבוצה המבקשת  .ט

או /או קבוצת נערים ו/קבוצת נוער ו, קרי ,קבוצות צעירות 2חידוש רישומה לרשום לפחות 

 .ילדים

 

 קבוצות/איחוד אגודות .3

 .קבוצות באישור הנהלת האיגוד/יותר איחוד בין שתי אגודות  ,בכפוף לאמור להלן בפרק זה .א

 .ק״מ 50הקבוצות המתאחדות לא יעלה על /איחוד כאמור יאושר אם המרחק בין האגודות .ב

לאשר איחוד גם אם  ,מטעמים מיוחדים ,ג׳ דלעיל רשאית הנהלת האיגוד למרות האמור בס״ק .ג

 .ק״מ 50המרחק הנ״ל יעלה על 

קבוצות המתאחדות יהיו רשומים ושייכים אוטומטית /השחקנים הרשומים באגודות .ד

 .הקבוצה המאוחדת/לאגודה

הקבוצה המשתייכת לליגה הבכירה מבין /הקבוצה המאוחדת תישא את שם האגודה/האגודה .ה

 .אלא אם הנהלת האיגוד תאשר שם אחר מטעמים מיוחדים ,הקבוצות המתאחדות/האגודות 

הקבוצה המאוחדת תשתייך לליגה הבכירה מבין הליגות להן משתייכות האגודות /האגודה .ו

הקבוצה המתאחדת שהשתייכה לליגה הנמוכה /רישומה של האגודה. הקבוצות המתאחדות/

 .יותר יכול להישאר

אשר מרגע  וצות איננו פוטר אותן מסילוק וכיבוד כל התחייבותן וחובותיהןקב/איחוד אגודות .ז

 .הקבוצה המאוחדת/ האיחוד יחולו על האגודה 

כתנאי , הקבוצה המאוחדת תקבל על עצמה/האגודה, ובנוסף לכך, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .ח

 את כל ההתחייבויות והחובות של כל אחד מבין, ללא סייג וללא תנאי, לאיחוד

 .הקבוצות המתאחדות/האגודות

אלה יכולות להמשיך  ,קבוצות איננו מחייב איחוד הקבוצות הצעירות שלהן/איחוד אגודות .ט

 .ולפעול במסגרות הקיימות טרם האיחוד

 .יחול עליהן כל האמור בפרק זה ,במקרה שבו יאוחדו גם הקבוצות הצעירות .י

עונות  2קבוצה אחרת אלא בחלוף /קבוצה מאוחדת לא תוכל להתאחד עם אגודה/אגודה  .יא

 .ממועד האיחוד הקודם

את הטופס , קבוצות תוגש על גבי טופס איחוד שיוכן במזכירות האיגוד/בקשה לאיחוד אגודות .יב

 .יום לפני תחילת העונה החדשה 30-חובה להגיש לא פחות מ

 

 



5 

 קבוצה/שם אגודה שינוי .3

אלא בכפוף לאמור להלן בפרק זה , קבוצה איננה רשאית לשנות את שמה או חלק משמה/אגודה .א

 .בלבד

 :קבוצה תהה רשאית להוסיף לשמה שם באחת מהחלופות הבאות/אגודה .ב

 .לזכרו של נפטר .1

 .שם מסחרי בכפוף למגבלות כל דין .2

 .שם עירוני בכפוף להמצאת הסכמה מהרשות המקומית .3

 .יום לפני תחילת עונת המשחקים 30ות עד תוספת כנ״ל יכולה להיעש

קבוצה לשנות את שמה באישור הנהלת האיגוד או במסגרת /למרות האמור לעיל רשאית אגודה .ג

 .דלעיל 5איחוד כמפורט בפרק 

 

 תקופת ההרשמות ותקופת הפגרה הרשמית .3

יום לאחר מועד משחק הגמר יד האחרון  ועד  גברים  בליגת העל תקופת הפגרה הרשמית תהיה .א

 אך לא פחות מחודשיים ימים  .של כל שנה/ 41/43תחילת עונת המשחקים ביום 

 31/3ועד  תחילת עונת המשחקים  41/43תקופת פגרה הרשמית בכל שאר הליגות תהיה מיום  .ב

 של כל שנה 

האיגוד בכל עונה תקופת ההרשמה לקבוצות למשחקי הליגה תקבע בהתאם להחלטת הנהלת  .ג

 .ועונה

למרות האמור בס״ק א׳ דלעיל רשאית הנהלת האיגוד לשנות את תקופת הפגרה הרשמית זאת  .ד

 .שיפורסם באתר האיגוד של האיגוד רשמיבתנאי שתפרסם הודעה על כך בחוזר 

 

 רישום שחקנים .3

ספורטאי רשום באיגוד חייב להיות אזרח ישראלי או מי שעלה לארץ לפי ״חוק השבות״ ושהה  .א

מי שזכאי לעלות מכח ״חוק השבות״ אשר  ,או. חודשים ברציפות טרם רישומו 3בארץ לפחות 

ישיבה ארעי בישראל  ןברישיומי שמחזיק  ,או.חודשים ברציפות טרם רישומו 3שהה לפחות 

 .1974לתקנות הכניסה לישראל תשל״ד ( ב) 6כקבוע בתק׳ ( ארעי כללי) 5' מסוג א

חייב להמציא כתנאי לרישומו שחרור בינלאומי " חוק השבות"ספורטאי הנרשם באיגוד מכוח  .ב

 .מהמדינה מימנה עלה לארץ

שעות לפני פתיחת  48רשאי להירשם עד  (גברים נשים)ולאומית  בליגת העלספורטאי חדש  .ג

וליטול חלק במשחקי הליגה והגביע ובתנאי  הליגה הרלוונטיתמשחקי הסיבוב השני של משחקי 

היה , של אותו המועד 13:44הרישום יתבצע עד השעה .שקיבל כרטיס מתחרה או אישור זמני

מועד הרישום האחרון בערב שבץ ערב חג או שבת או חג ידחה המועד ליום החול הראשון ועד 

 .13:44לשעה 

ליטול חלק במשחקי הליגה לתום העונה בשאר הליגות ניתן לרשום ספורטאים חדשים עד  .ד

 .והגביע ובתנאי שקיבל כרטיס מתחרה או אישור זמני



6 

הקבוצות תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שני שחקנים שאינם אזרחים ישראליים ואשר  .ה

כאשר על השחקנים  ,הוראות תקנון זהרישום שחקנים כאמור יתבצע עפ״י  .שנה 16גילם עד 

 .השחקנים לא יהיו מורשים לשחק בקבוצות בוגרים .יהיה להציג דרכון להוכחת גילם

של  16נעלה  פרויקטהקבוצות תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שני שחקנים הנמנים על  .ו

 ,הוראות תקנון זה רישום שחקנים כאמור יתבצע עפ״י. שנה 18ואשר גילם עד  ,מדינת ישראל

 .כאשר על השחקנים יהיה להציג דרכון להוכחת גילם

הכולל אישור על  ,הרשמת ספורטאי חדש תעשה ע״י הגשת טופס הרשמה בצרוף דמי הרשמה .ז

לטפסים הנ״ל יש . בדיקה רפואית החתום ע״י מכון רפואי מורשה לפי חוק הספורט ותקנותיו

 .הכל על פי המקרה ,רכון של הספורטאילצרף תמונה אחת וצילום תעודת זהות או ד

אשר לו זכות חתימה , טפסי ההרשמה יחתמו ע״י הספורטאי אישית וכן ע״י נציג האגודה .ח

 .בצירוף חותמת האגודה, המוכרת באיגוד

חייב לשאת בצד חתימת הספורטאי את  18כל טופס הרשמה של שחקן אשר גילו למטה מגיל  .ט

 .חתימת אחד מהוריו או מאפוטרופוסיו

או בקבוצת  לבגירק במידה ואין קבוצת בנות  .ילדות 3בליגות לילדים כיתות ז׳ ח׳ ניתן לשתף  .י

 .הגיל הבא 

קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק שחקנים שנרשמו כחוק באיגוד והוצא להם כרטיס  .יא

 .שחקן בר תוקף לעונה השוטפת

 .שחקן יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד .יב

רשאי להשתתף , באגודתו והמחזיק בכרטיס שחקן מאושר לעונה השוטפתשחקן הרשום כחוק  .יג

 .בתחרויות קבוצתו בליגה בה הוא נרשם

, גילו שחקן חייב להירשם על פי השנתון, י  יחולו ההוראות הבאות -על ילדים בשנתונים ז .יד

 .ויהיה רשאי לשחק גם בשנתון אחד מעל בלבד

ובכל מיקרה  .רשאי להירשם בשנתון אחד מעלבהעדר קבוצה בשנתון של השחקן יהיה השחקן  .טו

 .ים מעל גילוונאי לשחק עד שני שנתשחקן יהיה רש

בקבוצה נוספת של אגודתו בליגה ו' בילדים ז ליגה לילדים ז׳ רשאי לשחקשנתון שחקן  .1

 .נערים ט׳ של אגודתוובהעדר קבוצה שכזו בלילדים ח׳ 

בקבוצה נוספת של אגודתו בליגה ו' בילדים חליגה לילדים ח׳ רשאי לשחק שנתון שחקן  .2

 .נערים כיתות י׳ובהעדר קבוצה שכזו ב נערים כיתות ט׳ 

בקבוצה נוספת של אגודתו ו 'בנערים טלשחק  ליגה לנערים כיתות ט׳ רשאי שנתוןשחקן  .3

 .בליגה לנוערובהעדר קבוצה שכזו בליגה לנערים י׳ 

בליגה לנערים כיתות י׳ רשאי לשחק בקבוצה נוספת של אגודתו בליגה לנוער  שנתוןשחקן  .3

 .בקבוצה הבוגרת שכזוובהעדר קבוצת 

  13ובשאר הליגות  13גיל מינימאלי להשתתפות במשחקי בוגרים גברים בליגת העל  .3

  13גיל מינימאלי להשתתפות במשחקי בוגרות נשים  .3

 .ליגה לנוער רשאי לשחק בקבוצה הבוגרת של אגודתובגיל שחקן  3בכפוף לסעיף  .3
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הרשאים  ,או הכיתות של השחקנים( שנתונים)הנהלת האיגוד תקבע מדי שנה את הגילאים  .טז

נוער בנות ' הילדים ז', הילדים ח', י הנערים ,לשחק במשחקי הליגה והגביע במסגרות הנוער

 .ובכל מסגרת חדשה עליה יוחלט( נערות)

 חריגי גיל .יז

 (קודם שנתון) גיל חריגי ות/שחקנים לרשום קבוצה תוכל בלבד ומטה'  ותי/נערים בליגות .1

 זו שכבה ות/תלמידי היותם על הספר מבית רשמי אישור שיוצג בתנאי שכבה אותה תלמידי

 ( . השחקן לכרטיס יוצמד אישור.  ) בלבד ות/שחקנים 2 משחק בכל מתוכם ולשתף, 

 מוסד באישור צורך ואין" גיל חריג" ייחשבו לא(  קודם שנתון) דצמבר ילידי ות/שחקנים .2

 .חינוכי

 

 רישום שחקנים זרים .3

 2גברים ונשים רשאית לרשום בשורותיה עד ( הליגה הבכירה)בליגה הראשונה קבוצה  .א

 .ות/יות זרים/שחקנים

 .רשאית לרשום בשורותיה שחקן זר אחדגברים קבוצה בליגת המשנה ליגה לאומית  .ב

אם (. מועד ב׳)להחליף את שחקניה הזרים בתקופת ההעברות הנוספת הקבוצה תהא רשאית  .ג

השחקן נמצא בעונש משמעתי שהוטל על ידי ועדת המשמעת של האיגוד יוכל השחקן המחליף 

 .לשחק בקבוצה רק לאחר תום מועד העונש של השחקן אותו הוא מחליף

לתקנון זה  8יף הרשמת שחקן זר תאושר רק אם טופס ההרשמה התקבל בהתאם למפורט בסע .ד

 ,לרבות אישור בדבר קיום בדיקה רפואית על פי חוק הספורט ותקנותיו ,(רישום שחקנים)

 .כאמור לעיל בתקנון זה

טופס שחרור רשמי , על השחקן הזר החדש לצרף לטופס ההרשמה שלו את צילום דרכונו .ה

תעודת ביטוח ואישור  ,או ההתאחדות הבינלאומית/המונפק ע״י ההתאחדות האירופאית ו

מהאגודה אליה הוא רוצה להירשם כי הוא מבוטח בהתאם לחוק הספורט ותקנותיו כאמור לעיל 

 .בתקנון זה

על שחקן זר . לתקנון זה 13העברת שחקן זר מאגודה לאגודה תתבצע בהתאם להוראות סעיף  .ו

הרשומים  יחולו כל ההוראות האחרות של תקנון האיגוד כפי שהן חלות על שאר השחקנים

 .באיגוד

 .הנהלת האיגוד תקבע מפעם לפעם את דמי הרישום של שחקן זר .ז

תמציא לאיגוד את החוזה שנחתם בין הקבוצה , קבוצה אשר תרשום שחקן זר בשורותיה .ח

וערבות לביצוע התשלומים לשחקן הזר ללא ערבות זו לא תאושר , והשחקן בשפה האנגלית

 .או העברתו של השחקן הזר/הרשמתו ו

קבוצה הלוקחת חלק במשחקי גביע אירופה תוכל לרשום שחקנים זרים , אף האמור לעילעל  .ט

בהתאם להגבלות רישום השחקנים הזרים במפעל בא הינה  נוספים למשחקי גביע אירופה בלבד

השחקים הזרים שנרשמו למשחקי גביע אירופה אינם יכולים לקחת , למען הסר ספק. משתתפת

 .םחלק במשחקי הליגה של קבוצת

 (.מועד ב׳)החלפת שחקן שנרשם לגביעי אירופה בלבד מותרת בתקופת ההעברות הנוספת .י
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 .זר שחקן קפאתה/ חלפת ה 3.1

תתאפשר בהתקיים אחד מתנאים ('מועד ב)החלפת זר במהלך בתקופת העברות הנוספת  .א

 :הבאים

 ל"שוחרר לקבוצה אחרת בחו/ השחקן הזר שהחלפתו מתבקשת הועבר  .1

מתבקשת הועבר לקבוצה אחרת בארץ על פי הוראות תקנון  השחקן הזר שהחלפתו .2

 .זה

המאומת על ידי עורך דין  באנגלית השחקן הזר שהחלפתו מתבקשת חתם על מסמך  .3

והסכמה לשחרור ובמקביל התחייבות  המשחררת של העדר תביעות כנגד הקבוצה

 של הקבוצה לשחרר אותו לכל קבוצה אחרת

 :  השחקן של הסכמה בהעדר .3

 התחייבותליתרת  נוספת לערבות בגין שחקן זר ערבותתפקיד הקבוצה  .א

בצרוף תצהיר  .הוצאות להבטחת 14%+  הסכם פיה עלהקבוצה לשחקן 

 התחייבות בנוסף .על פי ההסכםזו היתרה  כי חתימה מורשה למאומת כדין ש

 עלפילשחקן את שכרו  ולשלם להמשיך החתימה מורשי ידי על הקבוצה של

 ההסכם תום/ בורר פסק/  להסדר עד בהסכם התנאים שארלרבות  ההסכם

 . לשחקן הקבוצה בין

עד לתום  הקבוצה במשחקי יותר ישותף לא השחקן כי הקבוצה של התחייבות .ב

 .( במקומו שחקן נרשם לא אם גם)  .העונה

 באימוני חלק לקחת וירצה ככל לשחקן לאפשר הקבוצה לש התחייבות .ג

 .הקבוצה

 אחרת קבוצה לכל השחקן את לשחרר הקבוצה של חוזרת בלתי הסכמה .ד

 .ללא תמורה( ל"בחו או בארץ) שיחפוץ

 !בעונה אחת פעםשל העדר הסכמה  נוהל להפעיל רשאית תהיה קבוצה .3

 

 

 חידוש כרטיסי שחקן .14

כרטיס השחקן של . כל קבוצה חייבת לחדש את כרטיסי השחקנים שלה לכל עונת משחקים .א

ביצוע ההוראות לגבי  ,יחודשו בכל עונה רק לאחר תשלום דמי החידושהקבוצות בכל הליגות 

הצגת אישור שהשחקן עבר בדיקה רפואית חדשה בהתאם לדרישות  ,(ביטוח)תקנות הספורט 

תוכל הקבוצה לרושמו , שחקן אשר לא ימציא אישור בדיקה רפואית .חוק הספורט ותקנותיו

 .משוחרר בתום אותה עונת משחקים השחקן לא יהיה ,כשחקן בלתי פעיל באותה עונה

כרטיסי  .כל קבוצה חייבת לחדש את כרטיסי השחקן של שחקניה הזרים לכל עונת משחקים .ב

או /השחקן יחודשו לאחר הצגת טופס שחרור רשמי המונפק ע״י ההתאחדות האירופאית ו

כל . בצירוף דמי חידוש כפי שיקבע מפעם לפעם ע״י הנהלת האיגוד ,ההתאחדות הבינלאומית

ובדיקות רפואיות בהתאם לתקנות הספורט יחולו על השחקנים הזרים  ההוראות לגבי ביטוח

 .באיגוד
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 .לכל קבוצה םלהירששחקן שכרטיסו לא חודש יהיה חופשי ויהיה רשאי  .ג

תשלח הודעה לאגודות  ,שחקניםעל המועד האחרון לחידוש כרטיסי השחקן בצירוף רשימת ה .ד

 .מטעם מזכירות האיגוד

 .קבוצה אינה רשאית לשתף במשחקים שחקן אשר כרטיסו לא חודש .ה

 .ימים 10מזכירות האיגוד חייבת להחזיר לאגודה את כרטיסי השחקן המחודשים תוך  .ו

אגודה המשתפת יותר מקבוצה אחת באותה ליגה או באותה שכבת גיל חייבת לציין את שיוכו  .ז

 .של השחקן לקבוצה בה ישחק

 

 הוצאת כרטיסי שחקן .11

, כקבוע בתקנון זה, מזכירות האיגוד תמציא לאגודה אשר המציאה לאיגוד טפסי הרשמת שחקן .א

ימים מתאריך הגשת טופס  3וזאת תוך , כרטיסי שחקן עבור השחקנים אשר נרשמו כחוק

 .ההרשמה

תמציא , כרטיסי שחקן כאמור לעילבמידה ומזכירות האיגוד לא תספיק להמציא לקבוצה  .ב

 .מזכירות האיגוד לאגודה אישור זמני חד פעמי עבור אותו שחקן

אישור זמני חד פעמי הינו מכתב רשמי המאשר כי לשחקן ששמו ומספר תעודת הזהות שלו או  .ג

מספר דרכונו מצוין בו ניתן היתר להשתתף במשחקי קבוצתו בתאריך הנקוב באישור ללא 

 .אישור זמני חד פעמי חייב לחתום מי שיוסמך ע״י האיגוד לכך על. כרטיס שחקן

שחקן המחזיק באישור זמני חד פעמי חייב להזדהות בפני שופטי המשחק באמצאות תעודת  .ד

 .זיהוי או כל תעודה רשמית אחרת הנושאת את תמונת השחקן

 ,קאת האישור הזמני יש למסור לשופט המשחק על מנת שיצרפו לדו״ח השיפוט של המשח .ה

 .לגביו ניתן האישור הזמני החד פעמי

 

 אובדן כרטיס שחקן .12

 .קבוצה אשר אבד לה כרטיס שחקן חייבת להודיע על כך למזכירות האיגוד במכתב .א

יש לצרף תמונת פספורט וכן תשלום בשיעור כפי שיקבע ' אל ההודעה כאמור לעיל בס״ק א .ב

 .מפעם לפעם ע״י הנהלת האיגוד

 .אשר נשלחה לגביו הודעה כנ״ל כרטיס שחקן חדשמזכירות האיגוד תכין לשחקן  .ג

עד להוצאת  ,תמציא מזכירות האיגוד לקבוצה אישור זמני חד פעמי, במידה ויהא צורך בכך .ד

 .הכרטיס החדש במקום הכרטיס שאבד

 

 העברת שחקנים .13

 :העברת שחקן תהא חוקית בהתמלא כל התנאים הבאים

 .של האיגוד( שחרור)העברהשחרור שחקן יעשה באמצעות מילוי טופס  .1

 (שחרור)האגודה בה רשום השחקן תשחרר אותו ע״י מילוי טופס העברה  .2

(i)  בצירוף חותמת האגודה ,החתימה של האגודה ימורשיחתום ע״י. 
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האגודה אליה מבקש השחקן להצטרף תמלא טופס הרשמת שחקן כנדרש לגבי רישום שחקן  .3

 .חדש

חתימת אחד מהוריו או חתימת אחד יהיה חייב ב 18שחקן אשר גילו מתחת לגיל  .3

 .החוקיים ו סיומאפוטרופ

באם האגודה תשלח מכתב  ,העברת שחקנים מקבוצה לקבוצה באותה אגודה תהא חוקית .3

 הספורטאיבחתימת ו. בציון שם הקבוצה והליגה בה ישחק ,חתימה ימורשירשמי חתום ע״י 

חייב לשאת בצד חתימת הספורטאי  18שחקן אשר גילו למטה מגיל  לגבי  .על גבי המכתב

 את חתימת אחד מהוריו או מאפוטרופוסיו

 .את הטפסים יש למסור למזכירות האיגוד בצירוף כרטיס המתחרה מקבוצתו הקודמת .3

העברת שחקנים מאגודה לאגודה תאושר ע״ י האיגוד בתקופת העברות כמוגדר בתקנון זה  .3

 .15בסעיף 

 .השחקניםהעברת אם לתקנות הספורט יחולו על כל ההוראות לגבי ביטוח ובדיקות בהת .3

ג׳ לתקנון לפי חוק -ב׳ ו ,'א 19ההוראות בדבר העברת ספורטאים יהיה כמפורט בסעיף  .3

 .ובין בעתיד היוםובתיקונים בין  1988 הספורט התשמ״ח

 

 יהול משא ומתן להעברת שחקניםנאיסור  .13

החל ים מקבוצות אחרות לשורותיה /קבוצה אינה רשאית לנהל משא ומתן להעברת שחקן .א

 .של השחקן לרבות הגמר יד  ב׳ של משחקי הליגה מתחילת סיבוב

אלא באישור  קבוצה אינה רשאית לנהל משא ומתן עם שחקן שחתום בהסכם עם קבוצה אחרת .ב

 .קבוצתו

אלא באישור  משא ומתן עם קבוצה אחרתשחקן החתום בהסכם עם קבוצתו אינו רשאי לנהל  .ג

 .קבוצתו

 תקופת העברות .13

 .העברת שחקנים מאגודה לאגודה בכל הליגות תהא מותרת אך ורק בתקופת ההעברות .א

  13:44עד לשעה בספטמבר של כל שנה ותסתיים  1 -תחל ב -תקופת ההעברות הראשונה  .ב

יהיה המועד  13:44הליגה מתחילה ביום ה בשעה ) שעות לפני תחילת משחקי הליגה יומיים 

תחילת משחקי הליגה מתייחסת  ,למען הסר ספק. .  (13:44עש השעה ' האחרון להעברות יום ג

במידה והשחקן עמד בכל  ,אליה ברצון השחקן להצטרף או גביע כל ליגה תחילת לתאריך

ביום שישי או שבת ידחה המועד היה ומעד העברות האחרון חל  לתקנון 13התנאים על פי סעיף 

 13:44 בשעה' ליום א

על אף האמור בס״ק ב׳ ניתן להעביר שחקנים לכל אגודה ומכל אגודה בתקופת ההעברות  .ג

יומיים  13:44לשעה  שתחל לאחר המחזור הראשון בכל אחת מהליגות ועד ,(מועד ב׳)הנוספת 

מועד )בתקופת ההעברות הנוספת  ,של ליגת העל גברים  לתחילת משחקי סבוב ב׳לפני המועד 

 .יוכל שחקן לעבור לקבוצה אחת בלבד בכל אחת מהליגות שברצון השחקן להצטרף( ב׳ 

 ,(מועד ב׳ )הנהלת האיגוד תהא רשאית לשנות את התאריכים של תקופת ההעברות הנוספת  .ד

 .לפני תחילת משחקי הליגה ימים  7ובתנאי שההחלטה על כך תפורסם לפחות 
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 יםנהשאלת שחק .13

של  15כמוגדר בסעיף ( מועד ב׳)קבוצה רשאית בתקופת העברות ובתקופת העברות הנוספת  .א

 .תקנון זה להשאיל שחקן או שחקנים לקבוצה אחרת לאותה עונה בלבד

 .השאלת שחקנים כאמור לעיל תעשה באמצעות מילוי טופס השאלה של האיגוד .ב

 .ושחקן מושאל יחזור בתום העונה אוטומטית לקבוצת האם של .ג

תותר השאלת משנה וזאת בהסכמת קבוצת האם של  ,(מועד ב׳)בתקופת ההעברות הנוספת  .ד

השחקן המושאל בהשאלת משנה יחזור בתום . הקבוצה הקולטת והקבוצה החדשה ,השחקן

 .העונה אוטומטית לקבוצת האם

 .ת האם בעונת ההשאלהצשחקן מושאל לא יהיה רשאי לחזור לקבו .ה

 .ביטוח ובדיקות רפואיות בהתאם לתקנות הספורט יחולו על האגודותכל הוראות התקנון בדבר  .ו

 

 שחרור שחקנים לקבוצות בחו״ל .13

 .שחקן הרשום באיגוד הכדוריד הרוצה לשחק בקבוצה בחו״ל חייב לבקש את אישור אגודתו .א

 .על האגודה להודיע לאיגוד במכתב רשמי על הסכמתה לשחררו לשחק בחו״ל .ב

 ,יוכל לשוב ולשחק בארץ בתקופת ההעברות בלבד, חו״לשחקן ישראלי ששוחרר לקבוצה ב .ג

 .בכפוף לשחרור רשמי מההתאחדות האירופאית או ההתאחדות הבינלאומית

שחקן המקבל שחרור לשחק בחו״ל יהיה חייב באם יוזמן לנבחרת הלאומית לקחת חלק פעיל  .ד

 .בהכנותיה ובמשחקי נבחרת ישראל בהתאם לתקנון ההתאחדות האירופאית

 בהסגרשחקנים  .13

 קבוצה/ בה הוא רשום כחוק לאגודה קבוצה/ שנה הרוצה לעבור מאגודה 17שחקן שגילו מעל  .א

בתומו ייחשב כשחקן חופשי ויוכל  ,להסגר סלהיכנרשאי  ,אחרת ואגודתו אינה מוכנה לשחררו

 .לעבור לכל אגודה שהיא לפי בחירתו

הפגרה הרשמית שבין שתי שחקן רשאי לשלוח לאיגוד טופס כניסה להסגר אך ורק בתקופת  .ב

 .עונות משחקים

כניסתו של שחקן להסגר תחשב כחוקית אך ורק אם נשלח לאגודתו בדואר רשום טופס כניסה  .ג

ויביא או ישלח בדואר רשום למזכירות האיגוד את העתק טופס ההסגר בצירוף קבלת , להסגר

 .הדואר המעידה על משלוח מקור הטופס לאגודתו

חייבת להמציא לאיגוד באופן אוטומטי  ,הודעה על כניסתו להסגראגודה אשר קבלה משחקן  .ד

 .וללא דרישה מיוחדת את כרטיס השחקן

 :תקופת ההסגר תחושב כדלקמן  .ה

תהיה  ,נשלח הטופס לאגודה כאמור לעיל בתקופת הפגרה הרשמית כמוגדר בתקנון זה .1

או על פי  בתקנון המוסד למעמד השחקן המעודכן ' בהתאם לטבלה נספח ד–תקופת ההסגר 

 .מביניהםהקבוע בחוק הספורט על פי הנמוך 
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שחקן אשר הוטל עליו עונש משמעתי מטעם ועדת המשמעת של אגודתו לפני ששלח את  .2

תיחשב לגביו תקופת ההסגר מהיום בו יסיים את ריצוי העונש  ,הטופס לאגודתו כאמור לעיל

 .שהוטל עליו ע״י אגודתו

 :אם נתקיימו התנאים הבאים  דלעיל תחולנה אך ורק 2ההוראות בס״ק .3

העונש שהוטל על השחקן הוטל ע״י ועדת המשמעת של האגודה אשר נבחרה כמפורט  .א

 .להלן 6 בס״ק

 .העונש כולל הרחקה ממשחקים בפועל .ב

לגבי עונשים המוטלים על ידי  4 האגודה קיימה את ההוראות המפורטות להלן בס״ק .ג

 .אגודות על שחקניהן

אגודה אשר הענישה שחקן באמצעות ועדת המשמעת של האגודה חייבת להודיע למזכירות  .3

ולצרף להודעה זו את המסמכים  ,ימים מיום מתן פסק הדין 7האיגוד על הענשת השחקן תוך 

 :הבאים 

העתק מכתב ההזמנה שנשלח בדואר רשום לשחקן להופיע לדיון בפני ועדת המשמעת  .א

 .פרטי האישום צוינוואשר 

 .בלת הדואר הרשום המאשרת את משלוח מכתב ההזמנה לשחקןק .ב

 .העתק כתב האישום לפיו הואשם ונדון השחקן .ג

 .פרטיכל ועדת המשמעת שדנה את השחקן כשהוא חתום ע״י חברי ועדת המשמעת .ד

. אגודה אינה רשאית להעניש שחקן שלא בהתאם להוראות תקנון המשמעת של האיגוד .3

הוענשו ע״י אגודותיהם תהיה בכפיפות לחוקיות העונש  רתקופת ההסגר לגבי שחקנים אש

 .כמפורט בתקנון המשמעת ,אשר הוטל על הנאשם ע״י אגודתו

כל אגודה חייבת להמציא לאיגוד יחד עם טופס ההרשמה לליגה את שמות חברי ועדת  .3

. לתפקיד ,המשמעת אשר נבחרו ע״י הנהלת האגודה או המוסדות המוסמכים של האגודה

משמעת של האגודה אסור לו לכהן בתפקיד פעיל אחר בענף הכדוריד של חבר ועדת ה

 .האגודה

והוטל עליו עונש משמעתי ע״י  ,כאמור לעיל ,שחקן אשר שלח לאגודתו טופס כניסה להסגר .3

או שחקן שבעת /ו ,לפני ששלח את הטופס כאמור לעיל ,בית הדין המשמעתי של האיגוד

עומד נגדו דיון משמעתי בפני בית הדין המשמעתי היה תלוי ו ,כאמור לעיל ,משלוח הטופס

או שחקן שבעת משלוח הטופס כאמור /ו ,של האיגוד לפני ששלח את הטופס כאמור לעיל

תחושב לגביו  ,לעיל היה תלוי ועומד נגדו דיון משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של האיגוד

הדין המשמעתי של  תקופת ההסגר מתום ריצוי העונש המשמעתי שהוטל עליו ע״ י בית

 .האיגוד

3.  
 

גביע משחק  ,אליפות) שחקן הנמצא בהסגר אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהיא .א
וכן אינו רשאי להתאמן בקבוצה ( משחקים בינלאומיים וכד׳ ,משחקי אימון, ידידות

 .הרשומה באיגוד
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או  ץבאר ,שחקן הנמצא בהסגר אינו רשאי לשחק כדוריד במסגרת מאורגנת כלשהיא .ב

 .בתקופת ההסגר וכן אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהיא בחו״ל ,בחו״ל

והוא יהיה רשאי  ,יבוטל הסגרו ,הפר שחקן בהסגר את הוראות ס״ק א׳ או ב׳ דלעיל .ג

 .להסגר רק לאחר תום עונת המשחקים בה הפר את ההוראות כאמור לעיל סלהיכנ

יבוטל הסגרו והשחקן יורשה לעבור לכל  קבל השחקן הנמצא בהסגר שחרור מאת אגודתו .3

 .בכפיפות להוראות תקנון זה לגבי העברת שחקנים ,אגודה שהיא

רשאית ( מבלי שפנה תחילה לוועדה למעמד השחקן)הוגש טופס הסגר על ידי השחקן  .14

מ שיקבע את סכום הפיצוי המגיע "הקבוצה המעבירה לפנות למוסד למעמד השחקן ע

ומו ואימונו ש השחקן על פי הקבוע בתקנון זה או בתקנון לקבוצה המעבירה עבור קיד

 הועדה מעמד השחקן 

כפי שיקבע המוסד , בתום שנת הסגר אחת ובכפוף לתשלום הסכום לקבוצה המעבירה .11

 .יוכל השחקן לעבור לקבוצה אחרת, למעמד השחקן

 

 הנש 15העברת ספורטאים שגילם עד . א .13

 להעברתו( להלן ״הקבוצה״ )באין הסכמה של אגודתו  ,שנה יוכל 15-שחקן שגילו פחות מ .1

 : ח כמפורט להלן"לחוק הספורט התשמ' א11יחולו הוראות סעיף 

להודיע על רצונו לעזוב את קבוצתו והוא יוכל לעבור לכל קבוצה בה הוא חפץ שתסכים  , .2

ולאחר שימלא אחר כל ההוראות  ,במועד כמפורט להלן( להלן ״הקבוצה הקולטת״)לקבלו 

 :להלן  2המפורטות בסעיף 

ימים מתחילתו של סבוב  30בתוך  -מסר את ההודעה במהלך סבוב א׳ של עונת הספורט  .א

 ב׳ של אותה עונה

 .ימים מסיומה של אותה עונה 30בתוך  -מסר את ההודעה במהלך סבוב ב׳ של העונה  .ב

יש לראות הודעה זו כהודעה  -העונות ההודעה במהלך תקופת הפגרה שבין  מסר את .ג

 .דלעיל על כן יחולו הוראות ס״ק א׳ ,שניתנה במהלך סבוב א׳ של העונה

 להמציא למזכירות האיגוד את המסמכים והאישורים הבאיםעל השחקן  .3

 ,בנוסח שיוכן ע״י מזכירות האיגוד ,טופס הודעה על רצונו של השחקן לעזוב את קבוצתו .א

 .בצירוף אגרת העברה

 .אישור חתום ע״י הוריו או אפוטרופוסיו שהם מסכימים לעזיבתו את הקבוצה .ב

ייחשב  ,מסירת מלוא הפרטים וחתימה כדין על טופס ההודעה הנזכר בס״ק א דלעיל .ג

 .כאישור בהתאם לס״ק ב׳

3.  

לאיגוד הודעה כאמור  לא יהיה רשאי להודיע ,שחקן מושאל ע״י הקבוצה לקבוצה אחרת .א

 .כל עוד לא חזר לקבוצת האם ,דלעיל 1 בס״ק

לא תהיה רשאית להשאילו לקבוצה  ,קבוצה שקיבלה משחקן הודעה כאמור בס״ק דלעיל .ב

 .אחרת בתקופת הביניים עד לאישור העברתו לקבוצה הקולטת
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בזמן שהוא מרצה עונש משמעתי  ,דלעיל 1שחקן לא יהיה רשאי ליתן הודעה כאמור בסעיף  .3

 .שנגזר עליו ע״י מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד

בתקופת המעבר שבין תאריך משלוח ההודעה על רצונו של השחקן לעזוב את הקבוצה  .3

אסור לשחקן  -ועד לאישור העברת השחקן לקבוצה הקולטת  ,דלעיל 1 כאמור בס״ק

ו בה הוא רשום ואסור לו לקבל כל תמורה או לשחק במסגרת קבוצה אחרת מז/להתאמן ו

 .בכסף או בשווה ערך כסף מקבוצה אחרת בה הוא רשום

 

 הנש 17-העבדת ספורטאים שגילם פחות מ. ב .13

 –ח"א לחוק הספורט התשמ11שנים יחולו הוראות סעיף  13-13על העברת קטינים שגילם   .1

1333  

להלן )באין הסכמה של אגודתו  ,שנה יוכל 17שנה ומעלה עד לגיל  13שחקן שגילו  .2

 (להלן ״הקבוצה הקולטת״)להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת  ,להעברתו( ״המעבירה״

והוא יוכל לעבור לקבוצה הקולטת  .מעלה 1 ם להוראות חוק הספורט כאמור בסעיףבהתא

הקבוצה המעבירה  לאחר סיומה של העונה בה הודיע על רצונו לעבור לקבוצה הקולטת

ה זכאית לקבל מהקבוצה הקולטת פיצוי בגין אימונו וקידומו של השחקן כפי שיסוכם תהי

 .ביניהן

י "י המוסד למעמד השחקן עפ"ייקבע הסכום ע, בהעדר הסכמה לגבי גובה סכום הפיצוי .3

 יפחת מהסכומים בכל מקרה הסכום שייקבע לא, אולם, פניית מי מהקבוצות או השחקן

 .הנקובים בטבלת העברות קטין המצורפת לתקנון הועדה למעמד השחקן

עבר שחקן למחלקת נוער של קבוצה אשר קבוצת הבוגרים או קבוצת הנוער שלה או אחת  .3

 144%מהן משחקות בליגה הבכירה יוכפלו סכומי המינימום ב 

זה חודשים מאז העברתו כאמור בסעיף  11עבר השחקן פעם נוספת במהלך תקופה של  .3

יהא על הקבוצה , לקבוצה הנמנית על ליגה גבוה יותר מזו עליה עבר בפעם הראשונה

הקולטת לשלם לקבוצה ממנה עבר לראשונה את הפרש הסכום הנובע מפער האחוזים 

 .הנקובים לעיל

למרות האמור לעיל בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן לא תהיה הקבוצה  .3

 :הו בגין אימונו של השחקןהמעבירה זכאית לפיצוי כלש

עונות משחקים רצופות  משלושפחות ( לרבות בדרך של השאלה)השחקן היה רשום  .א

 .שקדמו למועד מתן ההודעה על פי חוק הספורט בקבוצה

 

 :להלן  2לאחר שימלא אחר כל ההוראות המפורטות בסעיף  וכן  .3

 

 : על השחקן להמציא למזכירות האיגוד את המסמכים והאישורים הבאים .3

בנוסח שיוכן ע״י מזכירות  ,טופס הודעה על רצונו של השחקן לעבור לקבוצה הקולטת .א

או העתק מאושר של תעודת  ,בצירוף אגרת העברה ובצירוף תעודת הזהות שלו ,האיגוד

 .הזהות
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 .אישור של הקבוצה הקולטת כי היא מוכנה לקבלו .ב

״מהקבוצה לקבוצה  אישור חתום ע״י הוריו או אפוטרופוסיו שהם מסכימים להעברתו .ג

 .הקולטת״

מסירת מלוא הפרטים וחתימה כדין על טופס ההודעה הנזכר בס״ק א׳ לעיל ייחשב 

 .׳ג-׳ וב כאישור בהתאם לס״ק

ואם מסר את ההודעה , בסיומה של עונת ספורט אחת –מסר את ההודעה בפגרה  אם .3

 ;בסיומה של אותה עונה –במחצית הראשונה של עונת ספורט 

 

14.  

רשאי להודיע  ע״י הקבוצה לקבוצה אחרת או לקבוצה הקולטת לא יהיה שחקן מושאל .א

 .דלעיל כל עוד לא חזר לקבוצת האם 1לאיגוד הודעה כאמור בס״ק

לא תהא רשאית להשאילו לקבוצה  ,דלעיל 1קבוצה שקבלה משחקן הודעה כאמור בס״ק .ב

או לכל קבוצה אחרת בתקופת הביניים עד לאישור העברתו לקבוצה /הקולטת ו

 .קולטתה

דלעיל בזמן שהוא מרצה עונש משמעתי  1שחקן לא יהיה רשאי ליתן הודעה כאמור בסעיף  .11

 .שנגזר עליו ע״י מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד

דלעיל לא יהיה רשאי להשתתף בעונת  1 שחקן אשר שלח לאיגוד ״הודעה״ כאמור בס״ק .12

 .המשחקים בה נשלחה ההודעה במשחקים של הקבוצה נגד הקבוצה הקולטת

שחקן שהגיש טופס כאמור לעיל בו ננקב שם הקבוצה הקולטת יהיה מנוע מלשנות או  .13

 .לבקש שינוי שמה של הקבוצה הקולטת

ר לקבוצה אחרת בתקופת המעבר שבין תאריך משלוח הודעה על רצונו של שחקן לעבו .13

הקולטת אסור לשחקן  דלעיל לאיגוד ועד לאישור העברת השחקן לקבוצה 1 כאמור בס״ק

לו לקבל כל תמורה בכסף או בשווה  או לשחק במסגרת הקבוצה הקולטת ואסור/להתאמן ו

 .כסף מהקבוצה הקולטת

 

 

 

 ביטול הסגר .24

 .יום מיום כניסתו להסגר 30שחקן רשאי לבטל את הסגרו ולשוב לאגודתו הקודמת רק לאחר  .א

הסגרו של שחקן יבוטל אך ורק אם ימציא למזכירות האיגוד טופס ביטול הסגר של האיגוד  .ב

 .כשהוא ממולא וחתום כחוק

, שחקן אשר המציא למזכירות האיגוד טופס ביטול הסגר בהתאם להוראות המפורטות לעיל .ג

יורשה להשתתף במשחקי קבוצתו אך ורק החל מהיום שלאחר היום בו הומצא הטופס 

 .יום לאחר היכנסו להסגר 31דהיינו , למזכירות האיגוד
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 ועדת הליגה והגביע .21

 תפקידים וסמכויות

יהיה בידי ועדת הליגה  ,משחקי גביע ויתר המשחקים הרשמיים, (ליגה)ניהול משחקי האליפות  .א

 .והגביע

, חברי הנהלת האיגוד שנבחרו לשם כך ע״י הנהלת האיגוד 2 -ועדת הליגה והגביע תורכב מ .ב

 .או נציג אחר ממנגנון האיגוד על פי החלטת הנהלת האיגוד/ ומזכ״ל האיגוד

 .שבועיים ביום קבוע כפי שיקבעישיבות ועדת הליגה והגביע תתקיימנה אחת ל .ג

 .ישיבות ועדת הליגה והגביע תהיינה חוקיות בכל מספר משתתפים שהוא .ד

 הועדה רשאית לקבל החלטות על בסיס ישיבה טלפונית או אינטרנט .ה

 .לחתום בשם הועדה ולפרסם החלטותיה דונציג מנגנון האיגועדת הליגה והגביע תסמיך את  .ו

 :תמלא ועדת הליגה והגביע את התפקידים הבאיםלשם ניהול משחקי הליגה והגביע  .ז

 .עריכת לוחות המשחקים לליגות השונות ופרסומם .1

 ה ובכפיפות להוראות תקנון זהעריכת שינויים בלוחות המשחקים בהתאם להחלטותי .2

 .ופרסומם

 .אישור תוצאות המשחקים על סמך דו״חות שופטי המשחקים ופרסום התוצאות הנ״ל .3

 .המוגשים ע״י קבוצות על תוצאות המשחקיםדיון והחלטה בערעורים  .3

 .כח עליון אחר וכדומה, אויר-דחיית משחק או מחזור משחקים מחמת מזג .3

 .קביעת מועדים חדשים למשחקים שנדחו .3

 

 על תוצאות המשחקים ערעורים .22

ערעור על תוצאות משחק יכול להיות מוגש אך ורק ע״י אחת הקבוצות אשר השתתפו במשחק  .א

 .שעות ממועד סיומו של המשחק 72נשוא הערעור ובתנאי שיוגש תוך 

שעות ממועד סיומו במידה ולא הוגש ערעור  72תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית לאחר  .ב

העלולה להשפיע על אישור תוצאות  כאמור לעיל ובמידה ושופט המשחק לא ציין כל הערה

 .המשחק

ולא תהא קבוצה , אישור אוטומטי של תוצאות משחק אינו מהווה החלטה של ועדת הליגה .ג

רשאית להגיש ערעור על החלטת ועדת הליגה לאשר את התוצאה כפי שנקבעה ע״י שופט 

 .דלעיל' המשחק באם לא הגישה הקבוצה ערעור במועד הנקוב בס״ק א

שאית לערער בפני בית הדין העליון אך ורק על תוצאת משחק שנקבעה ע״י ועדת קבוצה תהא ר .ד

אשר  ,הליגה והגביע ולא על תוצאות המשחקים תבוועדלאחר דיון בערעור  ,הליגה והגביע

 .אושרו אוטומטית כאמור לעיל בס״ק ב׳ דלעיל

ביותר לאחר ועדת הליגה והגביע תדון בכל ערעור אשר הוגש לה במועד האפשרי המוקדם  .ה

הועדה תפרסם את ההחלטה בכל .ולא יאוחר משבוע לאחר יום הגשת הערעור, הגשת הערעור

 .ערעור בתוך שלושה ימים מיום סיום הדיון בערעור

ועדת . העתקים ויכלול את כל הנימוקים לערעור 2-הליגה והגביע יוגש בכתב ב תלוועדערעור  .ו

 .ו בכתב הערעורהליגה והגביע תדון אך ורק בנקודות אשר פורט
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ועדת הליגה והגביע תאשר לקבוצה המערערת את הגשת הערעור וכן תמציא העתק אחד מכתב  .ז

 .הערעור לקבוצה היריבה

ועדת הליגה והגביע . קבוצה אינה יכולה להגיש ערעור על תוצאות משחק אשר לא השתתפה בו .ח

 .לא תדון בערעור שהוגש ע״ י צד שלישי

 על החלטות ועדת הליגה והגביע ערעורים .23

ניתן לערער בפני ביה״ד העליון של , בכפוף למפורט בתקנון זה, על החלטות ועדת הליגה והגביע .א

 .האיגוד

 ,העתקים למזכירות איגוד הכדוריד 5כל ערעור על החלטת ועדת הליגה והגביע יוגש מודפס ב  .ב

 .בצרוף אגרת ערעור

התאריך . חייב להיות מוגש תוך שבעה ימים מיום פרסום ההחלטה עליה מערערים ערעור כנ״ל .ג

הקובע לגבי פרסום ההחלטה הוא התאריך המוטבע על פלט הפקס המודיע על ההחלטה לאגודה 

 .המערערת

 .ועדת הליגה והגביע תיוצג בפני ביה״ד העליון ע״י היועץ המשפטי של האיגוד או מי מטעמו .ד

 המשחקים מבנה הליגות ושיטת .23

משחקי  ,משחקי הדירוג, הכוללים את סדר העליות והירידות, מבנה הליגות ושיטת המשחקים .א

 .יפורסם בחוזר רשמי של האיגוד, משחקי המבחן במידה שיהיו, הגמר יד

 :משחקי הליגה ייערכו בשיטה של ליגה בת שני סיבובים כדלקמן  .ב

משחקים נגד כל אחת יריבותיה האחד במגרשה הביתי והשני במגרש  2כל קבוצה תשחק 

 .יריבתה

סיבובים ובתנאי שתודיע על כך לפני  3-הנהלת האיגוד רשאית לקבוע כי משחקי הליגה ייערכו ב .ג

סדר המשחקים בסבוב השלישי יקבע לפי דרוג הקבוצות בסיום שני  .תחילת משחקי הליגה

 (.שיטת ברגר)הסיבובים הראשונים 

סיבובים ובתנאי שתודיע על כך לפני  4-הנהלת האיגוד רשאית לקבוע כי משחקי הליגה יערכו ב .ד

שניים במגרשה  ,משחקים נגד כל אחת מיריבותיה 4כל קבוצה תשחק  ,תחילת משחקי הליגה

 .הביתי ושניים במגרש יריבתה

או בכל מקרה בו במהלך /קבוצות או פחות ו 6בכל מקרה שאחת הליגות תחל בפועל עם  .ה

קבוצות או פחות מכך  6נה קבוצות כך שבאחת הליגות תיוותרנה /הסיבוב הראשון תפרוש

סיבובים ובתנאי שתודיע על החלטתה  4או  3-לקיים את הליגה ב הועדת הליגתהיה רשאית 

 .לפני תחילת משחקי סיבוב ב׳

משחקי הליגה משחקי דירוג לכל הקבוצות מלבד ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע בסיום  .ו

אלופות המחוזות שהעפילו לליגה  ,הקבוצות שתיטולנה חלק במשחקי הגמר יד לקביעת האלופה

 .גבוהה יותר או הקבוצות שירדו לליגה נמוכה יותר

לקביעת  ,הנהלת האיגוד רשאית לקבוע כי בסיום משחקי הליגה הרגילה ייערכו משחקי גמר יד .ז

ימים לפני  7,בתנאי שתודיע על שיטת משחקי הגמר יד ומספר הקבוצות המשתתפותהאלופה ו

 .תחילת משחקי הליגה
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יום  21הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים במבנה הליגות ובתנאי שתודיע לקבוצות  .ח

 .לפני תחילת משחקי הליגה

 

 חלוקת הקבוצות במחוזות .23

 .בליגות האזוריות בכל הגילאים ייקבע שיבוץ הקבוצות למחוזות ע״פ חלוקה גיאוגרפית .א

 2-קבוצות או יותר מאותה אגודה באותה שכבת גיל ישובצו הקבוצות ב 2במידה ותרשמנה  .ב

 .מחוזות נפרדים

קבוצות או יותר מאותה אגודה באותו מחוז בכדי למנוע נסיעות  2ועדת הליגה רשאית לשבץ  .ג

 .מרוחקות

 המשחקים תכנית .23

 .תכנית המשחקים בכל ליגה תיערך ותיקבע ע״י ועדת הליגה והגביע .א

דלעיל אולם ועדת הליגה והגביע ' סדר המשחקים יקבע ע״י ועדת הליגה והגביע כאמור בס״ק א .ב

 .דר זהרשאית לשנות עפ״י שיקוליה הבלעדיים ס

ימים  14ועדת הליגה והגביע תפרסם בחוזר האיגוד את תאריך המחזור הראשון בכל ליגה  .ג

 .מראש

 .ימים לפני תאריך המחזור הראשון 7לוח המשחקים יפורסם ע״י ועדת הליגה והגביע לפחות  .ד

  תפורסם באתר האיגודתכנית המשחקים  .ה

ימים ושעות המשחקים  ועדת הליגה והגביע תתחשב במידת האפשר בבקשת הקבוצות על .ו

לשנות את  ,על פי שיקוליה הבלעדיים, הביתיים כפי שצוינו בטופס ההרשמה אך תהיה רשאית

 .ימי ושעות המשחקים

ועדת הליגה והגביע תפרסם יחד עם תכנית המשחקים את רשימת כתובות מגרשיהן הביתיים  .ז

 .של הקבוצות

לוויזיה ולקבוע יום ושעת משחק ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית לשנות על פי בקשת הט .ח

 .שונה מהפרסום הרשמי למשחק שישודר בטלוויזיה

או את יום המשחק לקבוצה /ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית לשנות את שעת המשחק ו .ט

ימים לפני מועד  10שבאולמה נערך משחק במסגרת הליגה לכדורסל ובתנאי שתודיע במכתב 

 .המשחק

או את יום המשחק לאגודה /ת לשנות את שעת המשחק וועדת הליגה והגביע תהיה רשאי .י

על פעילות קבועה הנערכת באולם ביום  ,שתודיע במכתב רשמי לפני תחילת משחקי הליגה

 .קבוע בשבוע לאורך כל השנה

ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית לשנות את מועדי ושעות המשחקים בכדי לאחד משחקים  .יא

 .י הבית והן במשחקי החוץהן במשחק ,הכרוכים בנסיעות מרוחקות

  .יב

הליגה והגביע תהיה רשאית לשנות את שעות המשחקים לקבוצה הביתית ביום שנקבעו ועדת  .יג

 .אולם/על מנת שייערכו ברציפות באותו מגרש ,לקבוצות מאותה אגודה מספר משחקים
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ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית לשנות את ימי המשחקים של הקבוצות הכרוכים בנסיעות  .יד

 .קות שנועדו לימי אמצע השבוע לימי שבתמרוח

שעות בין משחק  24ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע לקבוצה שני משחקים בהפרש של  .טו

 .למשחק

 .משחקים חוזרים ייערכו בימים שיקבעו ע״י ועדת הליגה והגביע .טז

 המשחקים שינויים בתוכנית .23

שינויים בתכנית  .כל משחק חייב להתקיים בהתאם לתכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה .א

המשחקים ייעשו ע״י ועדת הליגה והגביע אך ורק באחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה או 

 .במקרים המוזכרים ומפורטים בתקנון זה

 .עפ״י בקשה מנומקת של הנהלת איגוד הכדוריד .1

 .בימי אבל לאומי .2

 .לפי הוראות מוסדות ממלכתיים .3

 .בשעת הכרזת מצב חרום במדינה .3

יום  21במידה והועברה הודעה על כך )מאמן הקבוצה ביום המשחק /חקןלרגל נישואיי ש .3

 (.מראש

מאמן הקבוצה ביום /אחות של שחקן, אח, אם, אב, מאמן הקבוצה/לרגל מות שחקן .3

 .המשחק

 .מזג אויר בלתי מתאים למשחק .3

 .עקב כוח עליון .3

, ותנער, נוער, נשים ,בוגרים)לרגל השתתפות שחקן הקבוצה במשחק של נבחרת ישראל  .3

 (.נערים

באחד מהפעלים הבאים  לאומיתה ושל נבחרת רשמילרגל השתתפות שחקן זר במשחק  .14

 (לא כולל מחנה אימונים)קדמות להם ואליפות עולם אליפות יבשת והמ אולימפיאדה )בלבד 

או טיול שנתי של /או שירות בגדנ״ע ו/שחקנים בו זמנית מקבוצה לשרות לאומי ו 2יציאת  .11

יום לפני מועד המשחק אישור מביה״ס על השירות  14בתנאי שיומצא לאיגוד עד  ביה״ס

 2בכל מקרה לא ידחו יותר מ . באישורים מצויניםהמתוכנן כאשר שמות התלמידים 

 .משחקים בעונת מסיבה זו

שחקנים בו זמנית בזמן חופשות בתי הספר לטיול של תנועת נוער ובתנאי  2יציאת  .12

יום לפני מועד המשחק אישור מתנועת הנוער על הטיול המתוכנן  14שהומצא לאיגוד עד 

 .באישור יצויןכאשר שמות השחקנים המשתפים בטיול 

 .לרגל יציאת מאמן קבוצה לחו״ל עם אחת מנבחרות ישראל .13

תודיע על כך ועדת הליגה והגביע לקבוצות ' נידחה משחק מאחת הסיבות הנזכרות לעיל בס״ק א .ב

 .על המועד החדש למשחק

 :ועדת הליגה והגביע לא תקבע משחקים בימים אלה .ג

 .בערב ראש השנה ובשני ימי החג .1

 .ביום כיפורים .2
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 .בערב חג הפורים .3

 .בערב ליל הסדר .3

 בערב יום העצמאות .3

 .במוצאי יום העצמאות .3

 .לחללי צה״ל ןהזיכרובערב יום  .3

 .לשואה ולגבורה ןהזיכרובערב יום  .3

 .בערב תשעה באב .3

 בקשת קבוצות מועדי משחקים עפ״י שינוי .23

רשאית ועדת הליגה והגביע לאשר עריכת משחק לפני התאריך שנקבע לה בתחילה , בכל הליגות .א

ימים לפני התאריך  10בתנאי שתתקבל על כך בקשה והסכמה בכתב משתי הקבוצות לפחות 

כתנאי לשינוי יש לראות כי עצם השינוי לא יפגע בלוח המשחקים , הקבוע בלוח המשחקים

 .היה נוגד לכל הוראה אחרת של תקנון זהבכללו ולא י

לא תאשר ועדת הליגה והגביע שינוי כלשהו באם עפ״י שיקוליה הבלעדיים , על אף האמור לעיל .ב

 .ות אחרות/עלול השינוי לתת יתרון לקבוצה על קבוצה

קבוצה המגישה בקשה לשינוי מועד משחק תחויב בתשלום שיקבע מפעם לפעם ע״ י הנהלת  .ג

 .האיגוד

בקשה לשינוי אינה מהווה אישור שינוי המועד וכל עוד לא קיבלו שתי הקבוצות הודעה הגשת ה .ד

הרי המשחק חייב להיערך בתאריך הקבוע בלוח  ,בכתב מועדת הליגה והגביע על השינוי

 .המשחקים

 

 מועדי משחקים עפ״י החלטת ועדת הליגה והגביע שינוי .23

קבעה ועדת הליגה והגביע שינוי כל . ועדת הליגה והגביע רשאית לערוך שינויים בתכנית המשחקים

 הבפקסימילישהוא בתכנית המשחקים חייבת היא להודיע את דבר השינוי לקבוצות הנוגעות בדבר 

 .או בחוזר רשמי

המועד לפני  במקרה של דחיית משחק חייבת ועדת הליגה והגביע לפרסם את ההודעה לדחייה

 .שנקבע למשחק בתכנית המשחקים

לפרסם את  חייבת ועדת הליגה והגביע ,(שלא עפ״י בקשת קבוצה)במקרה של הקדמת משחק 

 .למשחק ימים לפני המועד החדש שנקבע 3ההודעה על הקדמת המשחק לפחות 

 ,י תכנית המשחקיםוא לא התקיים במועד שנקבע לו עפ״במידה ומשחק כלשה

וזאת בתנאי  רשאית ועדת הליגה והגביע לקבוע לקבוצות משחק חוזר ,שלא באשמת הקבוצות

שעות לפני השעה שנקבעה  72שתשלח הודעה לקבוצות על התאריך החדש שנקבע למשחק לפחות

 .למשחק החוזר

 

 

 

 



21 

 

לאומית במשחקים בינלאומיים  נבחרתבתכניות המשחקים בגלל השתתפות קבוצות או  שינוי .34

 רשמיים

רשאית לשנות את לוח המשחקים באם מתקיימים משחקים בינלאומיים  ועדת הליגה והגביע .א

 .של נבחרת ישראל

ועדת הליגה והגביע רשאית לערוך שינויים בלוח המשחקים כדי לאפשר השתתפות קבוצות  .ב

 :במסגרת משחקי גביע אירופה השונים כמפורט להלן

רשמי כנ״ל בארץ  שעות לפני קיום משחק 48גביע /ועדת הליגה רשאית לקבוע משחק ליגה .1

 .או בחו״ל

 .שעות אחר משחק רשמי כנ״ל בארץ 24גביע /ועדת הליגה רשאית לקבוע משחק ליגה .2

 .שעות אחר משחק רשמי כנ״ל בחו״ל 48גביע /ועדת הליגה רשאית לקבוע משחק ליגה .3

ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע משחקים או לשנות מועדי משחקים לקבוצות ששחקניהן  .ג

 :במועדים כמפורט להלן ,בחרות הלאומיותנמנים על הנ

 .ישראל נבחרת משחק לפני שעות 36 .1

 .לחו״ל הנבחרת צאת לפני שעות 24 .2

 .מחו״ל הנבחרת שוב לאחר שעות36  .3

 .בארץ נבחרת משחק לאחר שעות 24 .3

 שעות לאחר תום המשחק 32שעות לפני המשחק ו  32לגבי שחקן זר  .3

 

 מקום משחק שינוי .31

קבוצה ביתית שקרתה תקלה במגרשה ואינה יכולה לקיים המשחק במגרשה הביתי חיבת לדאוג  .א

ק״מ ממגרשה ובתנאי שתדאג להסעת השופט והקבוצה האורחת  20למגרש אחר ברדיוס של עד 

 .ממגרשה ובחזרה

קבוצה לא תהא רשאית להעביר את משחקה ממגרשה  ,(הליגה הבכירה)גברים  ת העלבליג .ב

 .הבית של יריבתה אלא באישור של ועדת ליגה וגביעהביתי למגרש 

 שיטת הניקוד בליגה .32

ועדת הליגה והגביע תנהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות בכל אחת מהליגות בהתאם  .א

לתוצאות שהושגו במשחקים רשמיים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן בקשר לחלוקת 

 .נקודות ליגה

 .דות בטבלת הדירוגקבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקו .ב

 .תזכה בנקודה אחת בטבלת הדירוג( תיקו)קבוצה אשר תסיים את משחקה בשוויון  .ג

 .הדירוג פסד טכני תזכה בשתי נקודות בטבלתקבוצה אשר נגד יריבתה נפסק ה .ד

במקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק לא תזכה אף אחת  .ה

 .0:0בכל נקודה בטבלת הדירוג ותוצאת המשחק תהיה  מהקבוצות הנ״ל
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משחק שהופסק ע״י השופט עקב עבירה משמעתית והפרש השערים בזמן הפסקת המשחק עלה  .ו

במידה וועדת המשמעת תרשיע  ,יאושרו תוצאות המשחק בעת הפסקתו, שערים הפרש 12על 

 .את הקבוצה בעבירה שבגינה הופסק המשחק

 

 קביעת הדירוג .33

 :ששתי קבוצות צברו מספר נקודות זהה יקבע הדירוג כדלקמןמקרה ם א .א

נקודות במשחקים ביניהם הרי היא תדורג כראשונה  3-זכתה קבוצה אחת מבין השתיים ב .1

 מבין השתיים

במידה שכל אחת מן הקבוצות נצחה את יריבתה פעם אחת הרי שהקבוצה אשר לזכותה  .2

 .כראשונה מבין השניים הפרש שערים טוב יותר בשני המשחקים גם יחד תדורג

במידה שגם הפרש השערים בין שתי הקבוצות הנ״ל יהיה זהה יקבע הדירוג של אחת  .3

 .מהקבוצות בהתאם להפרש השערים הכללי של כל אחת מהן

במקרה ששלוש קבוצות או יותר צברו מספר נקודות זהה בטבלת הדירוג יקבע דירוגן כאמור  .3

 :להלן

במשחקים נגד שאר יריבותיה  חת מהקבוצות הנ״לעל פי מספר הנקודות שצברה כל א .א

 .לאותו מספר נקודות

במידה וגם מספר הנקודות כאמור בס״ק דלעיל זהה יקבע הדירוג על פי הפרש  .ב

שצברה כל קבוצה במשחקים נגד יריבותיה לאותו (שערי זכות פחות שערי חובה)השערים

 .מספר נקודות

א דלעיל וגם הפרש השערים בס״ק ב דלעיל  במידה וגם מספר הנקודות כאמור בס״ק .ג

 .הוא זהה יקבע הדירוג עפ״י הפרש השערים הכללי של כל אחת מהקבוצות הנ״ל

   יום לפני  30הנהלת האיגוד רשאית לשנות את שיטת קביעת הדירוג ובתנאי שתודיע לקבוצות . ב

 :לת משחקי הליגה על השינוי כדלקמןתחי   

 ישראלפת והענקת תואר אל . 33

  או הקבוצה אשר תדורג במקום /ו ,הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג. א     

  שלגביה נקבע הדירוג , לשנה השוטפת, בסיום משחקי הגמר יד תוכרז כאלופת ישראל ראשון          

 .בתואר זה עד הכרזת אלופה אחרת   ותחזיק         

 .כאלופת ישראל תזכה בצלחת אליפותכל קבוצה שהוכרזה . ב     

 

 חוקת המשחקים .33

עלפי הנהוג כיום , חוקת המשחקים הינה החוקה שנקבעה על ידי ההתאחדות הבינלאומית לכדוריד

 .ועל פי כל עדכון שיתקבל בעתיד
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 המגרשים .33

 ות/נוער,  גברים ארצית,  נשים לאומית,  גברים לאומיתו( הליגה הבכירה)ת העל משחקי ליג .א

שלב הפלייאוף בליגות הצעירות ו  'ילדות ח/'ילדים ח,'נערים ט',ותי/נערים, ( עילית ומחוזית)

 .ישוחק באולמות בלבד

 

הנהלת האיגוד רשאית לחייב את הקבוצות הנ״ל לשחק באולם בתנאי שקיים אולם במרחק  .ב

 .יום לפני תחילת משחקי הליגה 30ובתנאי שתפרסם החלטתה . ק״מ מעירם 50שלא יעלה על 

הנהלת האיגוד רשאית לחייב את הקבוצות בשאר הליגות לקיים את משחקיהן באולמות  .ג

 .יום לפני תחילת משחקי הליגה 30ובתנאי שתפרסם החלטתה . ובתנאי שקיים אולם בעיר

 .על הקבוצה המארחת לדאוג שיהיה ציוד של עזרה ראשונה במשחקיה .ד

 

 

 המשחקאחריות כלפי שופט  .33

הקבוצה המארחת אחראית לשלומו של השופט מרגע בואו למגרש ועד לעזיבתו את המגרש  .א

 .וסביבתו

הנהלת . תוך כדי מהלכו או לאחר סיומו, במקרה של פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחק .ב

לסגור את המגרש בפני קהל עד לבירור התלונה בפני  ,בעקבות תלונת שופט, האיגוד רשאית

 .שמעתועדת המ

 

 סדרנות .33

 2118–ח"התשס, חוק איסור אלימות בספורטפעול בהתאם לעל הקבוצה המארחת ל .א
והתקנות מכוחו *

 .,ככל וניתנו  הוראות מיוחדות שניתנו ע״י הנהלת האיגודוהוראות משטרת ישראל ובהתאם ל

 .על הסדרנים ללבוש תלבושת מיוחדת או סרט על זרועם המאפשרת זיהוי בולט. .ב

 .האיגוד רשאית לדרוש מהקבוצה המארחת לתגבר את הסדרנים בכוחות משטרההנהלת  .ג

שופט המשחק יהיה רשאי לא לקיים את המשחק בכל מקרה שהקבוצה המארחת לא תקיים את  .ד

או חלק מהן ובמקרה כזה תפסיד הקבוצה המארחת את  ,ההוראות המפורטות בסעיף זה

 המשחק בהפסד טכני

בכל משחק ליגה או גביע כהגדרתו בחוק  אירועבליגת העל חובת הימצאות ומינוי מנהל  .ה

 הספורט

 

 

 השחקניםאחריות כלפי  .33

 .ומם של שחקני ומלווי שתי הקבוצותהקבוצה המארחת חייבת להבטיח את של
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 אולם/מגרש הכנת .34

 .על הקבוצה הביתית לדאוג לאחראי לניקוי משטח האולם במשחקיה .א

נוער עלית חובה על , ליגה לאומית נשים לאומית ׳ גברים, (הליגה הבכירה)גברים  העל תבליג .ב

להכין שעון עצר . לוח לשתי דקות ו הקבוצות להפעיל את לוח התוצאות והשעון החשמלי

 .שולחן וכסאות לשופטי המזכירות .רזרבי

 חדרי הלבשה לקבוצה האורחת .ג

 

 טפסי שיפוט .31

להכין לכל משחק טופס שיפוט רשמי ותקף לאותה עונת חובה על כל קבוצה ביתית לדאוג  .א

 .הליגה לה מיועד הטופס צויןעליו  ,משחקים של האיגוד

 .הנהלת האיגוד תקבע מפעם לפעם את מחיר הטופס לכל ליגה .ב

תחויב הקבוצה בעלות מחיר הטופס ובקנס , השתמשה קבוצה בטופס שיפוט לא רשמי כנ״ל .ג

 .כספי

 .שעות מסיום המשחק לאיגוד הכדוריד 48על השופטים להעביר את טופס השיפוט תוך  .ד

חייבת הקבוצה המארחת להעביר  ,במשחקים שלא מתנהלים על ידי שופטים מאיגוד השופטים .ה

 .שעות מסיום המשחק את טופס השיפוט למשרדי איגוד הכדוריד 48תוך 

מוטלת על הקבוצה המארחת חובה , נקבע משחק אשר מכל סיבה לא התקיים או לא הסתיים .ו

 .לאיגוד הכדוריד על אי קיום המשחק מידית לאיגוד להודיע 

 

 מילוי טופס המשחק .32

טופס השיפוט עם  לפני תחילת כל משחק חייבים מאמני או מנהלי הקבוצות המשחקות למלא את

בציון המספרים המופיעים על  .או פחות שחקנים הרשאים להשתתף במשחק 13רשימת 

אם  זולת  ,הכרטיסים יוחזרו בתום המשחק ,השחקנים חולצותיהם ולצרף את כרטיסי המתחרה של

 .השופט החליט אחרת

 

 צבעי חולצות המשחק .33

הליגה והגביע את צבע  תלוועדחובה על הקבוצות להודיע  ,(הליגה הבכירה)גברים ת העל בליג .א

 .יום לפני תחילת משחקי הליגה 14החולצות של קבוצתם במשחקיה הביתיים 

על  .ועדת הליגה והגביע תפרסם לפני תחילת משחקי הליגה את צבעי החולצות של הקבוצות .ב

 .הקבוצה האורחת לשחק בצבע חולצות שונה

בשאר הליגות חובה על הקבוצה הביתית להכין שתי תלבושות בשני צבעים שונים ולשחק  .ג

 .בחולצה בצבע שונה מהקבוצה האורחת

קבוצות להכין חולצות שוער בצבע שונה מחולצות שחקני השדה של קבוצתם והקבוצה על ה .ד

 .חולצות נושאות אותו מספר בצבעים שונים 2כל שוער חייב להופיע למשחק עם . היריבה
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 אי הופעה למשחק .33

או בתיקון רשמי ללוח , לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתכנית המשחקים .א

תיענש , או בכל פרסום רשמי תוך זמן המותר לאיחור עפ״י חוקת הכדוריד, המשחקים

וכן , בקנס כספי בגובה כפי שיקבע ע״י הנהלת האיגוד, אוטומטית בהפסד טכני של המשחק

ימים לאחר  3דיע הקבוצה למזכירות האיגוד תוך אלא אם כן תו, בתשלום הוצאות השופטים

 .במכתב כי יש לה לטענתה סיבה מוצדקת לאי ההופעה למשחק ,מועד המשחק

לדיון בפני ועדת  ןהענייתעביר המזכירות את , קיבלה מזכירות האיגוד הודעה כאמור לעיל .ב

 .באשמת הקבוצה או לא ההייתאשר תקבע אם אי ההופעה , המשמעת

תיענש הקבוצה בהפסד טכני של , ע״י ועדת המשמעת בגין אי הופעה למשחק הורשעה הקבוצה .ג

המשחק ובקנס כספי האוטומטי ובכל עונש נוסף כפי שייקבע ע״י ועדת המשמעת וכן בתשלום 

 .הוצאות השופטים

יערך משחק חוזר במועד שייקבע ע״ , זוכתה קבוצה ע״י ועדת המשמעת בגין אי הופעה למשחק .ד

 .עי ועדת ליגה וגבי

הקבוצה בנוסף לאמור  תחויב -הקבוצה המארחת  ההייתאם הקבוצה שלא הופיעה למשחק  .ה

 .או ג׳ בתשלום הוצאות הנסיעה של הקבוצה האורחת והשופטים' בס״ק א

הרי אף , במסגרת הסיבוב הראשון, הקבוצה האורחת ההייתאם הקבוצה שלא הופיעה למשחק  .ו

תוחלף הביתיות והקבוצה , ותה הקבוצה בביתהלשחק נגד א ההייתאל פי שבסיבוב שני צריכה 

קבוצה שלא תופיע למשחק בסיבוב השני תיקנס כפול מהקנס . שלא הופיעה תשחק משחק חוץ

 .לעונה הבאה רייגרשנקבע בגין אי הופעה והפסד הביתיות 

אישום בגין אי הופעה נגד קבוצה שלא הופיע  ןגיליועדת הליגה והגביע תהיה רשאית להגיש ו .ז

גם אם הקבוצה לא תודיע לאיגוד כאמור בסעיף א׳ על רצונה להופיע לדיון בפני ועדת , למשחק

ועדת המשמעת תהא רשאית להטיל על הקבוצה שתורשע בגין אי הופעה למשחק כל  .המשמעת

 .עונש נוסף על הקנס האוטומטי הקבוע בתקנון

 ,בנוסף ,למשחק ומסיבות שאינן תלויות בה לא הגיעה למשחק חייבתקבוצה אשר יצאה  .ח

הצהרה בשבועה מאומתת ע״י עו״ד  ,בעניינהלהמציא לבית הדין המשמעתי בעת שיתקיים דיון 

לא  .מוסך וכד׳ על התקלה ,של האחראי שליווה את הקבוצה ואישור של חברת ההסעות

תהא ועדת המשמעת חייבת להרשיע את  ,המשמעת תלוועדהומצאו אישורים כאמור לעיל 

 .הקבוצה בגין אי הופעה

 .דקות מהשעה שיועדה למשחק יחשב כאי הופעה למשחק 20איחור של קבוצה למעלה מ  .ט

 הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה .33

קבוצה שהודיעה במכתב לאיגוד הכדוריד על פרישתה מהמשחקים או לא הופיעה קבוצה לשני  .א

 .תוצא ממסגרת משחקי הליגה והגביע ,לשלושה משחקי ליגה לסירוגין משחקי ליגה רצופים או

במהלך , הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע בכפיפות לאמור בסעיף א׳ דלעיל( 1) .ב

יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק באותה , סיבוב א׳ של משחקי הליגה

הוצאה הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע  .העונה עד להוצאתה ממסגרת המשחקים
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לאחר תחילת משחקי סיבוב ב׳ של משחקי הליגה יישארו , דלעיל בכפיפות לאמור בסעיף א׳

תוצאות המשחקים כפי שאושרו ע״י ועדת הליגה והגביע ואילו יתר המשחקים אשר אותם 

טובת הקבוצה ל 12:0צריכה הקבוצה לשחק עד סיום עונת המשחקים יקבעו בתוצאה  ההיית

 .היריבה

תוכל הקבוצה להירשם לעונת , הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה כאמור בסעיף א׳ לעיל .ג

אלא אם אין ליגה , אולם תשובץ לליגה נמוכה יותר מהליגה ממנה הוצאה, המשחקים שלאחריה

 .נמוכה יותר

 

/ הליגה או פורקו ממשחקי  אגודות שלא ורשמו או פרשו/ הוראות בקשר לשחקנים של קבוצות  .33

 הופסקה פעילותן ע״י המוסדות המשפטיים

קבוצה אשר לא תחדש את רישומה לעונת המשחקים בתאריכים אשר נקבעו ע״י הנהלת האיגוד  .א

או קבוצה שהודיעה בכתב לאיגוד הכדוריד על פרישתה מהמשחקים לאחר תחילת משחקי 

 .תוצא הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע ,הליגה

תוצא ממסגרת משחקי  ,קבוצה אשר ועדת המשמעת של האיגוד החליטה לפרקה/ אגודה  .ב

 .הליגה והגביע בהתאם להחלטתה וינהגו כלפי שחקניה בהתאם להחלטת ועדת המשמעת

בכל מקרה שקבוצה לא נרשמה למשחקי הליגה או פרשה במהלך משחקי הליגה תחולנה לגבי  .ג

 :שחקניה ההוראות הבאות

יעברו  ,אגודה אשר לה קבוצה או קבוצות אחרות המסונפות לאיגודהקבוצה שייכת ל ההיית .1

שחקניה באופן אוטומטי לקבוצה או לקבוצות האחרות של אותה אגודה לפי רשימה 

 .שתעביר האגודה לאיגוד

/ נשים יחידה באגודה יהיו שחקניה מעל גיל נוער / הקבוצה שפרשה קבוצת בוגרים  ההיית .2

 .קבוצה חדשה בתקופת ההרשמות/ בכל אגודה  םלהירשחופשיים ( נערות)נוער בנות 

 .נשים נוספת יצורפו שחקניה לקבוצה זו/ במידה ולאגודה קבוצת בוגרים  .3

יצורפו שחקניה לקבוצת הנוער הנוספת של האגודה  ,הקבוצה שפרשה קבוצת נוער ההיית .3

 .או לקבוצת הבוגרים של האגודה/במידה וקיימת ו

הנוספת של ' יצורפו שחקניה לקבוצת הנערים י ,'ערים יהקבוצה שפרשה קבוצת נ ההיית .3

 .או לקבוצת הבוגרים של האגודה/או לקבוצת הנוער ו/האגודה במידה וקיימת ו

הנוספת של ' יצורפו שחקניה לקבוצת הנערים ט ,'הקבוצה שפרשה קבוצת נערים ט ההיית .3

 .האגודה או לקבוצת הנוער של/ו'או לקבוצת הנערים י/האגודה במידה וקיימת ו

הנוספת של ' יצורפו שחקניה לקבוצת הילדים ח ,'הקבוצה שפרשה קבוצת ילדים ח ההיית .3

 .של האגודה' או לקבוצת הנערים י/ו' או לקבוצת הנערים ט/האגודה במידה וקיימת ו

הנוספת של ' יצורפו שחקניה לקבוצת הילדים ז ,'הקבוצה שפרשה קבוצת ילדים ז ההיית .3

 .של האגודה' או לקבוצת הנערים ט/ו' או לקבוצת הילדים ח/והאגודה במידה וקיימת 
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 אי אישור משחק באשמת קבוצה .33

 ,אוהדיה ,משחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי וועדת המשמעת קבעה כי אחת הקבוצות .א

טכני של  בהפסד  מאמניה או בעלי תפקיד באגודה אשמים באי סיומו תיענש הקבוצה  ,שחקניה

 .כל עונש אחר אשר יוטל עליה ע״י ועדת המשמעת אתישבנוסף  .המשחק

 

 אי אישור משחק שלא באשמת קבוצה .33

יגה תקבע ועדת הל, הופסק משחק על ידי השופט כתוצאה ממזג אויר בלתי מתאים או כל כוח עליון

 .והגביע מועד חדש לקיום המשחק

 

 שופטים ושיפוט .33

יתנהלו ע״י שופטים רשמיים חברי כל המשחקים הרשמיים אשר קבלו את אישור איגוד הכדוריד  .א

 .איגוד שופטי הכדוריד אשר ימונו על ידי הנהלת איגוד השופטים או מי שיוסמך על ידה לכך

דקות לאחר המועד שנקבע למשחק בלוח  20במידה ולא הופיע שופט תוך פרק זמן של  .ב

גה רשאיות הקבוצות בליגה ארצית גברים ולאומית נשים לא לשחק וועדת הלי, המשחקים

הקבוצות בליגה ארצית גברים ולאומית נשים . והגביע תקבע מועד חדש לקיום המשחק

להחליט תוך הסכמה הדדית כי המשחק יתקיים וינוהל , במידה ולא הופיע שופט רשמי, רשאיות

 .על ידי שופט מוסכם או שופטים נציגי שתי הקבוצות

קבוצות לשחק במידה ולא הגיע חייבות ה וילדים בכלל הליגות הצעירות למעת נוער עילית  .ג

אי הסכמה לקיים המשחק ללא שופט רשמי תגרום לקביעת הפסד טכני לקבוצה . שופט רשמי

חובה על כל קבוצה , במידה ואינן באות לידי הסכם. שסירבה להסכים למינוי שופט מוסכם

 .להעמיד שופט

 

 כניסהכרטיסי  .34

 20%לשריין למכירה  מחויבתבכל משחק במסגרת הליגה הבכירה תהיה הקבוצה המארחת  .א

 .ממקומות הישיבה לקבוצה האורחת בתשלום

, מהקבוצה המארחת , ללא תשלום  אישורי כניסה   25כל קבוצה אורחת חייבת לקבל  .ב

 .הרפואי והמנהלתי, הצוות המקצועי , המיועדים לשחקני הקבוצה 

ע״י איגוד הקבוצה המארחת חייבת לאפשר כניסה ללא תשלום לבעלי תעודות שהונפקו  .ג

 (.חברי הנהלה וכד׳, צוות הנבחרות הלאומיות , שופט )הכדוריד 
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 השתתפות קבוצות במשחקי גביעי אירופה .31

לתקנון בהתאם  .השונים בכל שנה תהיינה רשאיות קבוצות ליטול חלק במשחקי גביעי אירופה .א

 המקצה את כמות הקבוצות לכל מדינה  לדירוג האירופאיו

 .אלופת ישראלהזכות הראשונה תינתן ל  -האלופות  בליגת .ב

 :הקבוצות הרשאיות להירשם תהיה כדקלמן מדרג .ג

 .אלופת מדינה .1 .ד

 נה  יסגנית אלופת המד  2 .ה

 מחזיקת גביע המדינה .3 .ו

   על פי מקום בתום יקבע ביניהם  הדירוג שתי הקבוצות המפסידות בחצי גמר הפליאוף  .3 .ז

 . הליגה הסדירה         

  הם יקבע על פי מקום בתום ישתי הקבוצות המפסידות ברבע גמר פליאוף הדירוג בינ .3 .ח

 .הסדירההליגה         

 בהעדר פליאוף יקבע הדירוג על פי הליגה הסדירה .ט

 .שיבוץ הקבוצות למסגרות גביע אירופה ייעשה בהתאם לתקנון ההתאחדות האירופאית .י

לפעול בכל הקשור למשחקיה במסגרת בה קבוצה שנרשמה למשחקי גביע אירופה חייבת  .יא

 .שובצה בהתאם לתקנון ההתאחדות האירופאית

 או הזמנת קבוצה מחו״ל, עריכת מסע לחו״ל .32

 .ללא קבלת אישור מוקדם של האיגוד, אגודה לעריכת משחקים בחו״ל/לא תצא קבוצה .א

 

 הליגות והגביע זכויות שידור ממשחקי .33

מוקנות  ,או בכל מדיה אחרת/ו בטלוויזיה ות השונות הליגהגביע וזכויות השידור ממשחקי  .א

 .באופן בלעדי לאיגוד הכדוריד בישראל

לגבי זכויות השידור  ,האיגוד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ .ב

אינה רשאית להתקשר באופן עצמאי עם  ,קבוצה מהקבוצות החברות באיגוד. ממשחקי הליגה

 שהוא לגבי זכויות השידור מהליגה גורם שידור כל

. 

קבוצה החברה באיגוד תהא רשאית לפנות לאיגוד  ,מבלי לפגוע בכלליות האמור בס״ק ב׳ דלעיל .ג

בבקשה שיאפשרו לה להתקשר באופן עצמאי לגבי זכויות השידור של משחק או משחקים 

אין הבקשה  כל עוד ,מסוימים ממשחקיה והאיגוד לא יסרב לבקשות של קבוצות כאמור לעיל

 .עומדת בסתירה להסכמים של האיגוד בנוגע לזכויות השידור ממשחקי הליגה

 .תקבע על ידי האיגוד ,במשחקי הליגה בלבד ,חלוקת שטחי הפרסום באולמות המשחקים .ד
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 בוררות .33

ח חוק ושנערך מכ השחקנים והמאמנים הרשומים באיגוד יחול תקנון המוסד לבוררות, על הקבוצות

 .1988 -התשמ״ח , הספורט

 

 תוקף תחולה ושינויים .33

 . 13/3/2413 תקנון זה אושר על ידי הנהלת איגוד הכדוריד ביום .א

המאמנים ובעלי התפקידים הרשמיים , השחקנים, הקבוצות, תקנון זה מחייב את כל האגודות .ב

 .באגודות

כל שינוי או תוספת יכנסו . הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה .ג

ימים לפני תחילת  7ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי של האיגוד ובתנאי שיפורסמו  7לתוקפם 

 .העונה

 


